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Κύριε Πρόεδρε της Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε 

της Ένωσης Κεντρώων, εκπρόσωποι Κομμάτων και θεσμών, φίλες και φίλοι 
συνεταιριστές, κυρίες και κύριοι χαιρετίζω κι εγώ με τη σειρά μου το 1ο 
Αγροτικό Συνέδριο της Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο 
θέμα και εύχομαι να ακολουθήσουν κι άλλα Συνέδρια. Άλλωστε αυτό το 
Συνέδριο έρχεται και για πρώτη φορά αυτές τις διαπραγματεύσεις γι' αυτό το 
σημαντικό ζήτημα για την ελληνική γεωργία, για τη νέα ΚΑΠ το ανοίγει πλέον 
σε όλους τους αγρότες. 

Αυτή είναι η επιτυχία αυτού του 1ου Συνεδρίου και εύχομαι να 
ακολουθήσουν κι άλλα πολλά ακόμη από τη Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 

Πριν συζητήσουμε όμως για το μέλλον για το 2020-2022 θα 
πρέπει να δούμε πρώτα το παρόν, που βρίσκεται σήμερα η ελληνική γεωργία. 
Είναι φανερό ότι η κατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο είναι πολύ δύσκολη και 
οφείλουμε να αντιληφθούμε όλοι μια αλήθεια: η οικονομία της ελληνικής 
Περιφέρειας επηρεάζεται σημαντικά από τον αγροτικό τομέα. 

Ένα παραγωγικό τομέα της οικονομίας, στον οποίο οι 
επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής είναι πλέον εμφανείς στα 
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εισοδήματα, στη συρρίκνωση των εκμεταλλεύσεων και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, στην ρευστότητα, στη δυνατότητα συνέχισης της παραγωγικής 
διαδικασίας και δραστηριότητας, αλλά και στην ίδια τη βιωσιμότητα των 
μονάδων. 

Στις σημερινές συνθήκες και με την εφαρμογή των νέων 
βαρύτατων φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων, η επίλυση των σοβαρών 
ζητημάτων του αγροτικού κλάδου, είναι μια άσκηση για δυνατούς λύτες διότι 
πραγματικά διαλύεται σταδιακά ο παραγωγικός ιστός και επιπλέον έχει χαθεί 
η εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων έναντι κάθε πολιτικής. 

Στη χώρα μας που τα πάντα έχουν αλλάξει ραγδαία, δεν 
μπορούμε να συζητάμε για το μέλλον της γεωργίας και του διατροφικού 
κλάδου, όταν δεν αναγνωρίσουμε σήμερα τον κρίσιμο ρόλο του αγροτικού 
χώρου για την έξοδο της χώρας από την κρίση, την συμβολή του στην 
απασχόληση και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. 

Αυτή η δομική κρίση στον γεωργικό τομέα δεν επιλύεται με 
ημίμετρα και παροχολογίες. Απαιτούνται πολιτικές μεγάλης πνοής, 
παρεμβάσεις, διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με στόχο τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων και τον εκσυγχρονισμό 
τους σε ένα παραγωγικό σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής. 

Βρισκόμαστε από την άλλη πλευρά μπροστά σε μια νέα 
μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της μόνης κοινής πολιτικής από 
την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινούς όρους και κανόνες στήριξης 
του ευρωπαϊκού αγροτικού τομέα, τις οποίες οι ενισχύσεις αποτελούν 
χρηματοδότηση ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή γεωργία και ιδιαίτερα 
για τον ελληνικό αγροτικό τομέα, η διάρθρωση του οποίου σε μικρομεσαίες 
οικογενειακού τύπου αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ο μικρός και 
πολυδιασπασμένος κλήρος δεν του επιτρέπουν να επιβιώσει σε συνθήκες 
παγκοσμιοποίησης. 

Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά σε μια νέα μεταρρύθμιση, που 
όπως όλα δείχνουν από όσα μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί από την 
Επιτροπή, θα είναι ανατρεπτική και επομένως δύσκολα διαχειρίσιμη.  

Το πρώτο ζήτημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ο 
προϋπολογισμός της ΚΑΠ. Ακούστηκε εδώ ένας προϋπολογισμός που θα 
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επιβαρυνθεί τόσο από το κόστος του Brexit, όσο και από τη χρηματοδότηση 
νέων πολιτικών προκλήσεων, που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
όπως για την ασφάλεια και το προσφυγικό. 

Στο έγγραφο προβληματισμού το οποίο βασίζεται στην έκθεση 
για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνονται 
τομείς προτεραιότητας. Που σημαίνει ότι η μείωση των κονδυλίων για τη 
χρηματοδότηση των επιμέρους πολιτικών, δεν είναι γραμμική. Δεδομένου δε 
ότι η ΚΑΠ δεν περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες, μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι ο προϋπολογισμός της μάλλον θα μειωθεί σε ποσοστό 
κατά πολύ μεγαλύτερο του 7% και ορισμένοι κάνουν λόγο ότι θα φτάσει και 
στο 20%. 

Η θέση μας στο ζήτημα του προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι 
ενιαία, συμπαγής και αδιαπραγμάτευτη. Εθνική, όπως ακούστηκε από την 
πλευρά του Υπουργού, όχι δηλαδή στην εθνική συγχρηματοδότηση, στην 
επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Γιατί για τη χώρα μας το θέμα αυτό γίνεται ακόμη 
πιο έντονο, όταν η συζήτηση αυτή ανοίγει εν καιρώ δημοσιονομικής κρίσης και 
μάλιστα η χώρα μας είναι καθαρά λήπτρια του αγροτικού προϋπολογισμού. 

Η μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ δεν είναι μονόδρομος. 
Πρέπει να επιμείνουμε στη θέση μας δημιουργώντας συμμαχίες και μάλιστα 
εγώ θα έλεγα ότι η χώρα μας θα πρέπει να εξαιρεθεί από οποιαδήποτε 
δημοσιονομική μείωση του προϋπολογισμού λόγω της κρίσης την οποία 
βιώνουμε. 

Άλλωστε και για την προηγούμενη ΚΑΠ όταν ξεκίνησαν οι 
διαπραγματεύσεις πάλι ήταν εν καιρώ κρίσης το 2011-2012 και μάλιστα τότε 
είχαμε την εισαγωγή στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ πλέον των επτά νέων 
χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε πετύχαμε σε εκείνες τις 
διαπραγματεύσεις να κρατήσουμε τα ίδια κονδύλια, 19,5 δις. Αυτός είναι ο 
στόχος. 

Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό της εξωτερικής σύγκλισης. Η 
ανακατανομή δηλαδή των διαθέσιμων κονδυλίων υπέρ των χωρών κυρίως 
της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και των νεοεισερχόμενων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Στο ζήτημα της εξωτερικής σύγκλισης οι αποφάσεις του Συμβουλίου 
Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20/3 αποδεικνύουν ότι η Επιτροπή 
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είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε μια δικαιότερη κατανομή των 
κονδυλίων της ΚΑΠ παρά τις όποιες αντιρρήσεις των κρατών - μελών. 

Ενδεικτικό της έντασης που επικρατεί, είναι ότι από τις 28 χώρες 
μέλη στο κείμενο συμφωνία, συμφώνησαν οι 23 οι υπόλοιπες διαφώνησαν, 
για πρώτη φορά δε  αυτό συμβαίνει σε τόσο πρώιμο στάδιο 
διαπραγματεύσεων. 

Στο ζήτημα αυτό θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο. Γιατί η 
ελληνική πραγματικότητα είναι ότι ως χώρα έχουμε τη μεγαλύτερη κοινοτική 
ενίσχυση ανά στρέμμα και για την ακρίβεια περίπου το διπλάσιο του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου, γεγονός που καθιστά πάρα πολύ δυσχερή τη 
διαπραγματευτική μας θέση. 

Η κάκιστη διαχείριση των βοσκοτόπων, οι δασικοί χάρτες αλλά 
και το διαχρονικό έγκλημα της μη χωροθέτησης και προστασίας της αγροτικής 
γης ως αγροτική γη στη χώρα μας, νοείται ό,τι περισσεύει από τις άλλες 
χρήσεις. Αναδεικνύουν το θέμα της γης σε μείζον πρόβλημα για την επόμενη 
περίοδο.  

Εν πάση περιπτώσει επανέρχομαι στο ζήτημα της εξωτερικής 
σύγκλισης όπου χρειάζεται άμεσα η Ελληνική Κυβέρνηση να κινηθεί σε 
συμμαχίες με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 του ευρωπαϊκού  
νότου δηλαδή όπου έχουν τα ίδια με εμάς συμφέροντα για τη διαμόρφωση 
θέσεων, που θα περιορίσουν όσο το δυνατό περισσότερο το πρόβλημα. 

Τρίτο ζήτημα αλλά όχι ήσσονος σημασίας είναι ο τρόπος με τον 
οποίο κατανέμονται οι άμεσες ενισχύσεις στο εσωτερικό του κάθε κράτους – 
μέλους, η εσωτερική σύγκλιση. Όπου παρατηρείται ότι οδεύουμε σε ένα 
διαρκώς πιο απλοποιημένο σύστημα κατανομής, «στρεμματική ενίσχυση» την 
ονόμασε ο Υπουργός, όπου συνδέεται πλέον το ποσό στήριξης με την 
περιοχή της γης, όπου έχει δηλώσει ο κάθε γεωργός. 

Η πρόταση βρίσκεται ήδη στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Οι 
πιέσεις για την υιοθέτησή της είναι μεγάλες και το πιθανότερο σενάριο είναι να 
υπάρχει ως επιλογή στην επόμενη ΚΑΠ, αλλά ως υποχρεωτικότητα στη 
μεθεπόμενη. 
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Εδώ θα ήθελα να πω ότι το 50% της αγροτικής γης στη χώρα 
μας ανήκει σε ετεροεπαγγελματίες του χώρου με ό,τι σημαίνει αυτό. Η 
εφαρμογή αυτού του συστήματος σε συνδυασμό με την πλήρη αποσύνδεση 
της παραγωγής από τις ενισχύσεις –κάτι το οποίο ισχύει και σήμερα για την 
καλή γεωργική πρακτική- θα έχει ως αποτέλεσμα είτε την απόσυρση γης από 
την καλλιέργεια, είτε την εκτίναξη των ενοικίων στα ύψη. 

Ήδη στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που εφαρμόζεται 
αυτό, έχουμε τρομερά κερδοσκοπικά παιχνίδια σε σχέση με τη γη. Δεύτερον, 
το σοβαρότατο διαρθρωτικό πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα που 
συναρτάται αυτό το γνωστό με το μικρό κλήρο πολυτεμαχισμένο, που 
αποτελεί εμπόδιο στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων του αγροτικού 
χώρου. 

Έτσι πρέπει να αξιολογήσουμε ως πρώτη προτεραιότητα την 
πολιτική γης για τη βιωσιμότητα του τομέα, με χωροθέτηση της αγροτικής γης 
και προστασίας της από άλλες χρήσεις, με ήπιες πολιτικές φοροκινήτρων 
ώστε η γη να οδηγηθεί σε αυτούς που την καλλιεργούν, με λύσεις που θα 
παίρνουν υπόψη και θα οριστικοποιούν τους αναδασμούς, με Τράπεζες γης 
σε περιφερειακό επίπεδο και ενοικίασή της σε συλλογικές Οργανώσεις και 
παραγωγούς, με κριτήρια βιωσιμότητας, με προτεραιότητα στους νέους. 

Έχουμε μπροστά μας γι' αυτό μια πενταετία για να σχεδιάσουμε 
και να υλοποιήσουμε μια ευέλικτη μορφή πολιτικής. 

Υπάρχει κι ένα τέταρτο ζήτημα στην επόμενη ΚΑΠ, αρκετά 
ασαφές αυτή τη στιγμή. Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της τον περασμένο 
Νοέμβριο κάνει λόγο για ένα στρατηγικό σχέδιο σε εθνικό επίπεδο και για τις 
άμεσες ενισχύσεις. Κάτι, το οποίο υπήρχε για τις έμμεσες μέχρι τώρα. 

Αναμένοντας όμως τις απαραίτητες αποσαφηνίσεις από την 
Επιτροπή, ας δούμε λίγο που βρισκόμαστε και ποια είναι η σημερινή 
κατάσταση στο επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων στη χώρα μας.  

Ταυτόχρονα με τη μεγάλη ανά στρέμμα ενίσχυση που 
παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε και το πρόβλημα των 
στρεβλώσεων στην εσωτερική κατανομή των ενισχύσεων, όπου το 60% των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων παίρνει ποσά κάτω των 2.000€. Είναι απαραίτητα 
κακό αυτό;  Εξαρτάται από ποια οπτική θα το δει κανείς. 
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Αν θεωρήσουμε τις επιδοτήσεις ως κοινωνικό βοήθημα, ναι είναι 
κακό. Αν όμως οι επιδοτήσεις αντιμετωπιστούν ως οικονομική στήριξη για την 
πραγματική αγροτική παραγωγή, τότε τα δεδομένα αλλάζουν επειδή ο 
αγρότης που παίρνει 2.000 € επιδότηση δεν είναι αγρότης πλήρους 
απασχόλησης, δεν ζει από το αγροτικό επάγγελμα. 

Σε άλλες εποχές που ένας από τους στόχους της ΚΑΠ ήταν να 
μην εγκαταλειφθεί η ύπαιθρος τότε η πολυλειτουργικότητα που διασφάλιζε 
συμπληρωματικά εισοδήματα, ήταν απαραίτητο στοιχείο της περιφερειακής 
πολιτικής. Σήμερα με τα μεγάλα οδικά δίκτυα και το διαδίκτυο, η ύπαιθρος 
που εγκαταλείπεται, βρίσκεται οριοθετημένη στις ορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές, οι οποίες και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη 
ευαισθησία. 

Υπάρχει επίσης ένα ποσοστό 5% των παραγωγών, αυτούς που 
τους ονομάζουμε «μεγαλοεπιδοματούχους», οι οποίοι όμως συνιστούν μια 
κρίσιμη μάζα επαγγελματιών αγροτών. Είναι αυτοί που θα ψάξουν αγορές, 
έρευνες, καινοτομία, είναι αυτοί που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά που θα 
στηρίξει την αγροτική οικονομία. 

Και ανάμεσα σε αυτές τις δυο ομάδες υπάρχει ένας πολύ 
σημαντικός αριθμός γεωργών, στην πλειονότητά τους αποκλειστικής 
απασχόλησης, που επιβιώνει όμως στο όριο της βιωσιμότητας. Αυτούς είναι 
που θα πρέπει και τους δούμε ως επίκεντρο των όποιων πολιτικών, αυτοί 
είναι που θα πρέπει να στηριχθούν με κάθε μέτρο και τρόπο. 

Όπως επίσης μπορεί να παρατηρήσει κάποιος ότι δεν μπορεί η 
ανισοκατανομή των άμεσων ενισχύσεων να αντιμετωπιστεί με ισοπεδωτικές 
λογικές. Χρειάζεται λεπτομερής χαρτογράφηση, σχεδιασμός με τους όρους: 
βιωσιμότητα, νέοι αγρότες, συλλογικές προσπάθειες, προστιθέμενη αξία των 
ενισχύσεων, να είναι μέσα στο κάδρο. 

Οι άμεσες ενισχύσεις ως κοινωνικό στήριγμα έχουν νόημα μόνο 
για όσους επιμένουν να ζουν και να παράγουν σε περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η κοινοτική ενίσχυση 
εγγυάται την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής με μικρό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που σημαίνει υψηλό κόστος. 
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Στο έγγραφο προβληματισμού και πάλι για τη μελλοντική 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική, αποκωδικοποιώντας το μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τη 
δυνατότητα να διεκδικήσουμε να μείνουν εκτός διαπραγμάτευσης οι περιοχές 
με φυσικούς περιορισμούς. Αποτελούν περίπου το 1/3 της συνολικής έκτασης 
της χώρας και η ήπια αγροτική δραστηριότητα  που ασκείται σε αυτές, είναι 
ζωτικής σημασίας τόσο για οικονομικούς, όσο και για περιβαλλοντικούς 
όρους. 

Όσον αφορά στις συλλογικές δράσεις και την οργάνωση των 
αγροτών, θα ήθελα να τονίσω ότι το μικρό μέγεθος των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων σε συνάρτηση με τον πολύ μικρό βαθμό οργάνωσης σε 
συλλογικές Οργανώσεις – Συνεταιρισμούς, ομάδες και Οργανώσεις 
παραγωγών, καθιστά τους Έλληνες παραγωγούς τον πιο αδύναμο κρίκο στην 
αγροτοδιατροφική αλυσίδα, τόσο σε επίπεδο διαπραγμάτευσης τιμών όσο και 
σε κόστος παραγωγής όσον αφορά τα αγροτικά εφόδια. 

Δεν επιτρέπει δε τέλος στους παραγωγούς αγρότες να 
καρπώνονται την προστιθέμενη αξία μιας πρώτης μεταποίησης. Άρα είναι 
αναγκαιότητα και το στηρίζουμε να προχωρήσει η οργάνωση των παραγωγών 
σε συλλογικότητες και τη συνέχιση της στήριξής τους μέσα από το πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι μόνο. Δεν φτάνει να έχουμε αριθμητικά νούμερα 
Συνεταιρισμών, πρέπει να είναι ενεργοί Συνεταιρισμοί με τζίρο να παράγουν 
και να στηρίζουν το αγροτικό εισόδημα. 

Να δώσουμε προτεραιότητα στις συλλογικές αυτές προσπάθειες 
των αγροτών και να τις στηρίξουμε με κάθε τρόπο μέσω φορολογικών 
ελαφρύνσεων, με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη οργάνωση των 
Ελλήνων αγροτών και τη σταδιακή μεγέθυνση των συλλογικών Οργανώσεών 
τους. 

Τελειώνω με τη σύγχρονη τεχνολογία και καινοτομία γιατί η 
τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση μπορούν επίσης να φέρουν 
μεγάλες βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ οι οποίες μπορούν να 
μειώσουν τον αντίκτυπο της γεωργίας σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα 
και να μειώσουν το κόστος για τους γεωργούς. 
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Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στη γεωργία εξακολουθεί να 
είναι ανεπαρκής και άνισα διαδεδομένη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να αντιμετωπιστεί η πρόσβαση των μικρών και 
μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην τεχνολογία. 

Ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας η υποστήριξη της γνώσης, 
της καινοτομίας και της τεχνολογίας ούτως ώστε αυτή να εξασφαλιστεί για 
όλους τους αγρότες της χώρας. Και γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε.  

Κλείνοντας την τοποθέτησή μου εύχομαι κάθε επιτυχία στις 
εργασίες του Συνεδρίου και θα περιμένουμε πραγματικά τα χρήσιμα 
συμπεράσματά του. Ευχαριστώ. 


